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Hz. Peygamber’in doğdu yıllarda (571) Eski Dünya denilen Asya, 
Avrupa ve Afrika kıtaları biliniyor, ileride XV. Asırda keşfedilecek 

ve Yeni Dünya olarak isimlendirilecek olan Amerika’nın varlığı bilinmi-
yordu. Bu günkü bilgilerimize göre Milattan önceki dönemlerde Kuzey 
Amerika’da değişik uygarlıklar kurulduğu bilinmektedir. Hz. Peygamber 
döneminde Amerika kıtasının tamamı dış müdahalelerden korunmuş 
bir coğrafya idi. Kıtanın tamamında Amerika yerlileri yaşıyordu.[1] Orta 
Amerika’da M.S. III. Yüzyılda kurulan Maya uygarlığı güneyden gelen 
göçler sonucu IX. yüzyılda son buldu. Hz. Peygamber döneminde bu uy-
garlık en parlak dönemlerini yaşıyordu. Ziraat, mimari ve sanatta önemli 
ilerlemeler kaydedilmişti. [2] 

A- ARAP YARIMADASI

Son tarihi veriler Arabistan’ın Sâmîlerin anayurdu olduğunu teyid 
etmektedir. Bazı bilginlerin, Sâmîlerin, Hamilerle birlikte Doğu Afrika 
kökenli olduğunu savunmuş olmaları bununla çelişmez. Bu ikinci teo-
ri doğru kabul edilirse Sâmîler Babu’l-Mendeb Boğazı’ndan Arabistan’a 
geçmişlerdir ve oradan değişik yerlere yayılmışlardır. Her iki teoriye 
göre de Sâmîlerin etrafa göç ettikleri merkez Güney Arabistan ve Necd 
bölgesidir. M.Ö. 3500 lerde Sâmîler; Batı Arabistan’dan kuzeye, oradan 
Sina’yı geçerek Mısır’a göç ettiler ve oranın eski halkı Hamilerle birlikte 
Mısır Medeniyetini kurdular.  Aynı yıllarda doğudan kuzeye giden bir 

[1] Bkz: Wissler, Clark, Kızılderililerin Tarihi, Çev. Ece Saydam, imge Yayınları, 1996, Anka-
ra;  Müller, Werner, Kızılderililerin Dinleri, Çev. Alev Kırım, Okyanus Yayınları, 2000,İs-
tanbul. 

[2] Bkz: Aydın, Yılmaz. Mayalar, Nokta Kitap, 2007, İstanbul; Coe, Michael D. Mayalar, Arka-
daş Yayınevi, 2007, Ankara.
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göç grubu Mezopotamya’daki Sümerlerden; ev, sulama, yazı gibi birçok 
medeniyet unsurunu aldı ve onlarla birlikte Babil medeniyetini mey-
dana getirdi. M.Ö. 3. bin yılın ortalarında diğer bir Sâmî göç Âmuri’le -
ri Mezopotamya’dan sürüp çıkardı. Yine M. Ö. 1500-1200 yıllarında 
Filistin ve Lübnan’ın olduğu yere göç ettiler. M.Ö. 500’lerde de Nebatiler 
gelip Sina yarımadasının doğusuna yerleştiler ve muhteşem Petra şehrini 
kurdular. Son göç de Islam fütuhatıyla oldu. Bu göçler esnasında Sâmî 
dili hep yaşadı. Sâmî dilinden Asur-Babil dili, Aramice, Ibranice, Feni-
ke dili, Güney Arabistan dili, Habeşce ve Arapça türemiştir. Dolayısıyla 
Sâmî terimi etnolojik değil, dil kökenini esas alan bir terimdir. Eski Mısır 
dili de Sâmî, Hami karışımıdır.

Arabistan’da yaşayan Araplar iki gruptur: 

1-Yemen ve Hadramevt dolaylarında oturan Güney Arabistanlılar 
yerleşiktirler. Klasik literatürde bunlara el-Arab el- Âribe veya Kahtanîler 
denir. Güney Arabistan uygarlığının tarihi; metal ve taş üzerine yazılmış 
ve günümüze kadar ulaşan 4000 kadar Himyerice yazıt ile, M.Ö. 8.yüzyıl-
dan itibaren bilinmektedir.

2-Necid bölgesinde oturan Kuzey Arabistanlılar ise göçebedirler, kıl 
çadırlardra yaşarlar. Bunlara da el-Arab el- Müsta’rebe veya Adnanîler de-
nir. Bu ayırım tarihte ve Islam tarihinde canlılığını daima korumuştur.

Arap Yarımadasında kurulan Devletler
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a)Güney Arabistan’da Kurulan Devletler:

Tarım ve ticarete uygun bir coğrafi konumda olan Güney Arabis-
tan’da kurulan devletler kronolojik sırasıyla şunlardır:

1-Mainîler (M.Ö. 1400-650) 

2- Sebe’ liler (M.Ö.750-115) . Bunların yaptığı Me’rib Seddi/barajı 
bir nevi sembolleri olmuştur. Bu devlet Himyerîler tarafından yıkılmıştır.

3- Kataban (M.Ö. 450-400)

4- Hadramevt (M.Ö. V-I Y.Y.)

5- Himyerîler (M.Ö. 115-M.S. 525)

Bu devletlerin hepsi hem ziraatçılık yapıyorlar, hem de Güney Ara-
bistan’dan Kuzeye giden kervan ticareti yollarını kontrol ediyor, ticaret-
ten önemli gelirler elde ediyorlardı. Bu nedenle bu bölge tarih boyunca 
çevredeki büyük güçlerin mücadele alanı olmuştur. Bu mücadelelerin bir 
kısmı Kur’an’da da zikredilmektedir ve Islam tarihi açısından önemlidir: 

Himyer hükümdarlarından (Bunlara Tubba denirdi) Zü Nüvas Yahul-
di olmuştu. M.S. 523 senesinde Necran Hristiyanlarına katliam uyguladı. 
Bu olay Kur’anda “Ashabu’l-Uhdud” olarak geçer (85 Buruc,  4-6). Bizans 
kralı Justinyen I, Habeş Hükümdarına (Bu hükümdarlara Necaşi  denir-
di) bir mektup göndererek duruma müdahale etmesini istemiştir. Bu 
olay, uluslararası ticaret yollarını kontrol politikası güden Bizans için de 
bir bahane olmuştur. Bu olayı fırsat bilerek Yemeni ele geçirmek isteyen 
Habeş Hükümdarı, Eryat isimli kumandanın başkanlığında Kızıldeniz 
üzerinden 70 bin kişilik bir ordu göndermiştir. 523 ve 525 de tekrar se-
ferler düzenlenmiş ve yenilen Himyerî hükümdarı Zû Nüvas atını denize 
sürerek kaybolmuştur. Habeşliler 575 e kadar idareyi ellerinde tutmuş-
lardır. Habeş kralının Yemen Genel Valisi Ebrehe, ticaret yolu üzerindeki 
Kabe’nin Kureyş’lilere sağladığı avantajı yok etmek ve Arapları kendi di-
nine ve kendi başkenti San’a’ya yönlendirmek amacıyla büyük bir kilise 
yaptırmış ve 570 yılında Kabe’yi yıkmak üzere fillerin de bulunduğu bir 
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orduyla Mekke’ye sefer düzenlemiş fakat başarılı olmamıştır. Bu olay Kul-
ran-ı Kerim’de fil suresinde anlatılır.

Habeşlilerin Yemen’deki idaresinden yerli halk memnun olmamıştır. 
Himyerî krallarının soyundan gelen Seyf b. Zû Yezen Habeşlilerin zul-
münü komşu Sâsânî hükümdarına şikayet ederek yardım talep etmiştir. 
Bu bölgedeki Bizans nüfûzundan zaten rahatsız olan Iran Hükümda-
rı Kisra Hüsrev Nûşirevan 575 de gönderdiği bir orduyla Yemen’i ele 
geçirdi, Habeşlileri sürüp Zû Yezen’i ülkenin başına geçirdi. Peygamber 
döneminde Yemen Iran hakimiyetinde idi ve Iran Satrabı (Valisi) Ba-
zan’ın  hicretin 6. yılında Müslümanlığı kabul etmesiyle Yemen islam 
topraklarına dahil oldu.

b)Kuzey ve Orta Arabistan’da Kurulan Devletler:

1-Nabatiler : (M.Ö. VI. –M.S. 106 ) Ürdün’den gelip Edomilerin 
başkenti Petra’yı (Arapçası: er-Rakîm) aldılar ve başkent yaptılar. Gü-
neyde Teyme, Kuzeyde Busrâ arasındaki bölgede yaşadılar. Nebatîlerin 
Aramî kökenli mi, Arap kökenli mi olduğu tartışmalı olmakla birlikte 
Arap asıllı oldukları şeklindeki görüş daha ağır basmaktadır. Günümüze 
ulaşan mimarî, ticaret ve hukuk alanındaki kalıntılar ve metinler 
gelişmiş bir medeniyet kurduklarının göstergesidir. Nebatca denilen 
dilleri Aramca’nın bir versiyonuydu.  Aramiler’den aldıkları yazı, Arap 
alfabesinin de aslıdır. Yani Araplar yazıyı Nebatîlerden almışlardır. Arap 
dininin ve tanrılarının da Nebatî dini ve tanrılarıyla çok sıkı bağı olduğu 
ve Arap tanrılarının isimlerinin de Nebatca’dan geçtiği bilinmektedir. [3]

Önceleri Bedevilerle arada tampon teşkil eden bu krallığı koruyan 
Roma zamanla bu politikasından vaz geçmiş Roma imparatoru 
Tranious’un (98-117) Nebat kralı II. Rabbel’in M.S.106 da yenmesi so-
nucu devletlerinin varlığı sona ermiştir. 

[3] Bkz: Gündüz, Şinasi, Cahiliye Dönemi Arap Politeizmine Nebatîlerin Etkileri” başlıklı 
Sempozyum Tebliği, Sempozyum, 08-09 Kasım, 1996, Ankara, Tebliğ Metinleri: Dinler 
Tarihi Araştırmaları I, Dinler Tarihi Derneği Yayınları/1, Ankara,1998, s.355-378.
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2- Palmirliler (Arapçası: Tedmür) : M.Ö. 1100 yıllarındaki bir kitabe-
de ismi geçen bu şehir Roma döneminde Roma’ya bağlı olmuştur. Roma 
imparatoru Orelyan zamanında (M.270-75) Tedmür devleti Romalılar-
ca yıkılmıştır.

3-Gassaniler: Me’rib seddinin/barajının yıkılması üzerine Yemen’den 
gelip Suriye’de devlet kurdular. Önceki iki kuzey Arap devleti çöl bedevî-
lerine karşı tampon vazifesi yaptığından Romalılarca himaye edildiği gibi, 
Gassânîler de hem çöl bedevileriyle hem de Sâsânîler arasında Roma için 
tampon oluşturduklarından Roma’dan himaye gördüler ve Hristiyanlaştı-
lar. 614 de Sasanîlerce yıkılarak toprakları ilhak edildi.  Hicretin sekizinci 
yılında (M.629) Hz. Peygamber’in Gassanîlere göndrediği elçisi Haris b. 
Umeyr bölge valisi Şurahbil b. Amr tarafından şehit edildi. Bunun üzerin-
ne bölgeye Mute seferi düzenlendi. Ertesi yıl Gassânîlerin Medin’ye sefer 
düzenledikleri haberi üzerine Hz. Peygamber bölgeye doğru Tebük sefe-
rine çıktı ve herhangi bir mukavemet görmeden döndü. (H.9, M. 630). 
Hz. Peygamber sonrası Hicrî 15 yılındaki Yermük harbinde de bu devle-
tin son kralı Cebele b. Eyhem Hristiyan Arapların başında Müslümanlara 
karşı savaşmıştır.

4- Lahmîler (Hîreliler) : M.S. 226-613. Bunlar yarımadanın doğu sa-
hillerinden Kufe civarındaki Hire’ye gelip yerleştiler. Yerli ahali Nastûrî 
Hristiyandı, bunların bir kısmı da Hristiyan oldu. Sasanîlere bağlı ola-
rak yaşadılar ve Iran sınırlarını bedevî saldırılarından korudular.  Güçlü 
Kralları Numan b. Münzir’in M. 613 de ölümünden sonra tamamen Iran 
hâkimiyetine geçip Iranlı valilerce idare edildiler. H.12/M.613 de Hâlid 
b. Velid Hire ülkesini Müslüman topraklarına kattı.

5- Kinde: (M.S: 480-529) .Güneyden gelip orta Arabistan kabileleri-
ni birleştirmişler ve idare etmişlerdir.

Arabistan’ın diğer kısımları sıcak ve kurak iklimi, zor aşılan çölleri 
ve bir idare altına girmeyen başına buyruk göçebe kabileleri yüzünden 
hiçbir zaman istila ve fetih hareketine maruz kalmamış,  bu da ahalisinin 
saflığını ve asaletini korumasında etkili olmuştur. Buralarda bağımsız ka-
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bile toplulukları yaşamaktaydı. Mekke ve Medine’nin bulunduğu Hicaz 
bölgesi bunlardandır.

c)Hicaz Bölgesi (Mekke, Medine, Taif)

1-Mekke

Mekke’ye M.Ö. V. yüzyılda Güney Arabistan’dan gelen Amalikalılar 
yerleşmiştir. Daha sonra yine Güneyden gelen Cürhüm kabilesi Mek-
ke’nin idaresini eline aldı. Peygamber Hz. Ismail Cürhüm kabilesinin re-
sinin kızıyla evlendi ve Mekke’de etkin bir konuma geldi. Kureyş kabilesi 
ve Hz. Peygamber, Ismailoğulları denen bu soydan gelmektedir. Daha 
sonra yine Güney Arabistan’dan gelen Huzâalılar Mekke’nin idaresini 
ellerine geçirmiş, Cürhümlüleri sürüp Ismail oğullarının Mekke’de kalI-
masına izin vermişlerdir. Cürhümlüler Mekke’yi terk ederken zemzem 
kuyusunu taş ve toprakla doldurarak kapatmışlardır. Bu kuyu daha sonra 
Hz. Peygamber’in dedeleri tarafından temizlenerek hizmete açılmıştır. 
Huzaalıların Lideri Amr b. Luhay zamanında putperestlik revaç bulmuş 
Kabe putlarla doldurulmuştur. Bu putlarda Mekke fethi esnasında Hz. 
Peygamber ‘in emriyle temizlenmiştir. 

2- Medine(Yesrib)

Eski adı Yesrib olup Hz. Peygamber’in hicretinden sonra Medine 
adını alan şehrin ilk sâkinleri de Yemen’den gelen Amalikalılardır. M.Ö. 
VI. yüzyılın ilk dönemlerinde Babil Kralı Buhtunnasr’ın Kudüs’ü işgali 
üzerine oradan göç etmek zorunda kalan bazı Yahudiler, Medine, Hayber 
ve Fedek’e yerleşmişlerdir. Daha sonraki dönemlerde de Yahudiler üze-
rinde baskılar arttıkça, büyük güçlerin ilgilenmediği Hicaz bölgesini ken-
dileri açısından güvenli bulduklarından Filistin’den göç etmeye devam 
etmişlerdir. Roma döneminde de Romalıların baskıları sonucu Yahudi-
ler Hicaz bölgesine yerleşmişlerdir. Zamanla Arap isimleri alacak kadar 
Arap kültürünü benimseyen Yaühudiler hiçbir zaman dinlerinden taviz 
vermemişlerdir. Hicretten sonra Hz. Peygamber için sorun kaynağı ha-
line gelen Medine ve çevresinin Yahudi nüfusunun kaynağı bugöçlerdir. 
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Hz. Peygamber’in anne tarafından akrabaları olan Medine’deki Evs 
ve Hazreç kabileleri de Yemen’deki Me’rib seddi’nin yıkılmasından sonra 
kuzey’e göç ederek Medine’ye yeleşen Arapların Kahtânî koluna mensup 
Ezd Kabilesi soyundandır.

3- Taif:

Serin havası, verimli arazisi, Yemen–Irak ticaret yolu üzerindeki stra-
tejik konumu ve panayırları nedeniyle çok önemli bir yerleşim yeri olan-
Taif, Sakif Kabilesi’nin yurdudur.  Mekkelilerin yani Kureyş kabilesinin 
Ficâr savaşlarında galip gelerek bölgenin hâkim gücü olmaları ve güney–
kuzey transit yolunda kervan ticareti yapma imtiyazını ellerine geçirmiş 
olmaları nedeniyle oluşan otoritelerinin yanında Sakif kabilesi bir varlık 
gösterememiş ve politik açıdan genelde Kureyş’e bağımlı kalmışlardır. [4]

Islam öncesinde Arap yarımadasında Putperestlik, Sabiilik, 
Mecusilik, Haniflik, Yahudilik ve Hristiyanlık dinleri mevcuttu. [5]

B- ROMA / BIZANS

M. Ö. X. yüzyılda da Latinler tarafından kurulan Roma şehri M.Ö. 
VIII. yüzyıla kadar şehir devleti olarak kaldı. Sonra Etrüsklerin işgaline 
uğradı. Romalılar M.Ö.510 da son Etrüsk kralını kovarak cumhuriyeti 
ilan ettiler.

Muhteşem Roma Imparatorluğu M.S. IV. yüzyılın ikinci yarısında 
iki büyük tehditle karşı karşıyaydı. Doğuda Iranlılar, batıda ve kuzeyde 
kavimler göçü. 

Imparator Theodosios ölümünden önce ülkenin doğu ve batısını iki 
oğlu arasında paylaştırdı (395), bundan sonra Imparatorluk Batı ve Doğu 
olmak üzere parçalanarak ikiye ayrıldı. Kavimler göçü denen olaylar Sak-
son ve Ir’lerin Britanya’ya, Alaman’ların Rhein Nehri kıyılarına, Sarmad, 

[4] Bkz: Hitti, Philip, Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, Çev. Salih Tuğ,  İFAV Yayınları, İstan-
bul-1980,1. Cilt, s.17-162; Yıldız, Hakkı Dursun; DİA İslam Ansiklopedisi Arabistan mad-
desi,  C:3, s. 252-5.

[5] Bkz: Günaltay, Şemsettin, İslam Öncesi Araplar ve Din, Sadeleştiren: M. Mahfuz Söyle-
mez- Mustafa Hizmetli, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 1997; Ünalan, Sıddık, Risalet 
Öncesinde Arap Yarımadasındaki Dinler ve Bir Peygamber Beklentisi, Fırat Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, sayı: 6, s. 87-101.
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Quad ve Batı Gotları (Visigotlar)nın Tuna bölgesine saldırıları ile başla-
dı. Bunları Doğu Gotları (Ostrogotlar) ve Hunların saldırıları takip etti. 

Italya M.S. 565 yılından itibaren Lombardlar’ın hakimiyeti altın-
daydı. Büyük Britanya adası 410 yılına kadar Roma’ya bağlıydı.  Adanın 
yerli halkı Keltlerdi ve burada M.S. V. yüzyılda Hristiyanlık yayılmaya 
başladı. V. yüzyılda da Cermen kökenli Anglosaksonlar Britanya’ya göç 
etti. Hz. Peygamber döneminde Ingiliz Adalarında Keltler en parlak 
dönemlerini yaşıyordu. Balkanlar Slav hâkimiyetini girmişti. Germen 
kökenli barbar kavimlerden biri olan Franklar 6. yüzyılda Hıristiyanlığı 
kabul ettiler. Bu günkü Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Isviçre ve 
Italya’nın kuzeyini kapsayan toprakları ellerine geçirerek devletlerini 
kurdular. Bölge 481–687 arasında Frankların Merovenj Hanedanı tara-
fından yönetiliyordu.  

Bu dış tehditler yanında iç ihtilaflar ve devlet düzenindeki bozul-
malar Batı Roma’yı oldukça yıprattı ve krize soktu. M.S. 476 da Gotlar, 
Vandallar, Lombardlar, Franklar, Jütler ve Saksonlar gibi çoğu Germen 
kökenli barbar kavimlerin saldırıları sonucu Batı Roma’nın yıkılışının ar-
dından barbarlarca kurulan çok sayıda devlet ortaya çıktı. Hz. Peygamber 
döneminde Batı Roma’nın toprakları üzerinde bu devletler hüküm sür-
mekteydi. 

Doğu Roma da bu tehditlerden önemli yaralar almış olarak çıkmakla 
birlikte iniş çıkışlarla hayatiyetini bin yıla yakın sürdürecek, 1453 de Fa-
tih Sultan Mehmed’in Istanbul’u fethiyle tarih sahnesinden çekilecektir.
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Hz. Peygamber’in doğumundan bir süre önce Bizans tahtına geçen 
Iustinianos I. (527-565) döneminde Büyük Roma’nın elden çıkan top-
raklarının çoğu barbarlardan geri alınmış, Iranlılarla anlaşma yapılmış, 
Akdeniz yine bir iç deniz haline gelmiş, hukuk kodifikasyonu yapılmış 
eski Romanın haşmetine yaklaşılmıştı. Fakat sonraki hükümdarlar Iusi-
tinos II (565-78), Tiberios Konstantinos (578-82) ve Mavrikios (582-
602) zamanında Bizans bir yandan Avarlar ve balkanlara sızan Islavlarla, 
bir yandan da Iranlılarla savaşmak zorunda kaldı. Iran’da çıkan iç karı-
şıklıklar nedeniyle Bizans gâlip geldi ve 591 de Iran hükümdarı II. Hüs-
rev Perviz Iran topraklarının bir kısmını Bizans’a terk ederek antlaşma 
yapmak zorunda kaldı. Mavrikios’u tahtından indiren Phokas (602-610) 
yılları arasında hükümdarlık yaptı. Bu dönemde kötü yönetimden dolayı 
ülke kargaşaya düştü ve iyice zayıfladı. Iran Şehişahı Hüsrev II Bizansa 
karşı tarruza geçti ve 605 yılında Anadolu’ya girip Kayseri’yi aldı. Bir Iran 
birliği istanbul’un Anadolu yakasındaki Kadıköy’e kadar ilerledi. Bizans’ı 
bu kritik durumdan Imparator Herakleios (610-641) Kurtardı. Tahta 
oturduğunda imparatorluk harabe halindeydi. Ekonomi çökmüştü, dev-
let idaresi ve askeri mekanizma işlemiyordu. Balkanlarda Avarlar ve Slav-
lar at oynatıyordu. Iranlılar yeniden atağa geçmişti. 613 de Bizans ordusu 
Antakya yakınlarında büyük bir yenilgiye uğradı. Iranlılar Şam, Tarsus, 
Ermenia ve Kudusü işgal ettiler. Kudüs’te tam bir katliam ve yıkım uyt-
gulandı. Iranlar doğudan, Avarlar ve Slavlar batıdan Bizans başkentine 
kadar geldiler. 619 da Iranlılar Mısır’ı aldı. Tüm Ön Asya Iranlıların eline 
geçti. Bu arada Herakleios içte önemli reformlarla uğraşıyordu. Toprak 
verilen köylülerden asker sağlanmasına dayanan thema düzenini kurdu. 
Devlet idaresinde, ekonomisinde, vergi sisteminde önemli iyileşmeler 
sağladı. 619 da vergi vermek üzere Avar kağanı ile bir anlaşma yaparak 
batıdan gelecek tehlikeyi bertaraf etti.  622 de ordusuyla doğuya Iran 
üzerine sefere çıktı. Sonbaharda Ermenistan’da Iran ordusunu büyük bir 
yenilgiye uğrattı. Herakleios Beş yıl boyunca başkente dönmedi, Anado -
lu’da değişik manevralarla Iran’a vuracağı son darbeye hazırlıklar yaptı. 
627 yılında yapılan savaşta Iran ordusuna son yok edici darbe vuruldu. 
613 deki Bizans yenilgisinin rövanşı alınmıştı. Başkent’e dönen Impara-
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tor Herakleios törenlerle karşılandı. Harpten kaçarak kurtulan Hüsrev II 
628 de tahttan indirilerek öldürüldü. [6]

Herakleios’un Iranlılarla bu mücadelesi Kur’an’da da bir vesile ile yer 
alması ve bir Sureye Rum Suresi diye isim verilmesi nedeniyle Islam Tari-
hi açısından da önemlidir.  613 de Mecusî Iranlıların Bizanslıları yenmesi 
üzerine Mekke müşrikleri sevinmişler, biz da Müslümanları böyle yene-
ceğiz havasına girmişler ve bu olayı Müslümanlar’a karşı alay vesilesi yap-
mışlardı. Müslümanlar da Bizanslılar’ın kendileri gibi kitab ehli olmaları 
nedeniyle üzülmüşlerdi. Bunun üzerine Rum Suresi’nin ilk âyetleri indi: 
“ Elif lâm mîm. Rumlar yakın bir yerde yenildiler. Onlar yenilgilerinden 
bir süre sonra (üç ilâ dokuz yıl arasında) gâlip geleceklerdir. Bundan önce 
de sonra da emir/iş Allah’ındır. Işte o gün Mü’minler Allah’ın yardımıyla 
sevineceklerdir. O dilediğine yardım eder. Allah Izzet sahibi ve çok mer-
hametlidir.” (30 Rum:1-5). Herakleios’un bu zaferiyle Kur’an’ın mucizesi 
gerçekleşmiş oldu. Bizanslılar yenilgilerinden (613) tam dokuz sene son-
ra (622) de Iran ordusuna ilk yenilgiyi tattırdılar. 627 de de son büyük 
darbeyi vurdular. Iranlılar bundan sonra toparlanamadı. Bizanslılardan 
yedikleri ağır darbe ileride Müslümanların işine yarayacaktı. Iran Hz. 
Ömer döneminde büyük bir direniş gösteremeden Müslümanlarca 
fethedildi.

Hz. Peygamber davet mektubu gönderdiğin devlet başkanları arasın-
da yukarıda sözü edilen Bizans kralı Heraklius da vardı. 

C-KUZEY AFRIKA

Kuzey Afrika’nın Mısır bölgesi bilinen tarihi M.Ö. 3000 yıllarına ta-
rihlenen Antik Mısır Uygarlığına kadar geri gider. 

[6] Ostrogorsky, Georg, Çev. Fikret Işıltan, Bizans Devleti Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basıme-
vi, Ankara,1995, s.46-106; Cornell, Tim- Matthews John, Çev. Şadan Karadeniz,iletişim 
Yay. İstanbul, 1988, 213-7.Bizans Tarihi için ayrıca bkz: Bkz: Demirkent , Işın, DİA İslam 
Ansiklopedisi, Bizans maddesi, C.6, s. 230-244; Cheyne, J.-C. Bizans Tarihi, çev. İ. Yerguz, 
Ankara: (2005), Dost Kitabevi; Gregory, Timothy E. Bizans Tarihi, çev. E. Ermert, İstanbul, 
2008, YKY; Herrin, J. ,Bizans: Bir Ortaçağ İmparatorluğunun Şaşırtıcı Yaşamı, çev. U. 
Kocabaşloğlu, İstanbul, 2010,  İletişim Yayınevi.
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M.Ö. binli yıllarda Kuzey Afrika Fenikeliler ve Yunanlılar tarafından 
kolonize edilmeye başlanmıştır. 

Ilk Yunan kolonisi ise M.Ö. VII. yüzyılda Kyrenika’da kuruldu. 
Milâttan önce 525’te Pers kralı Kambyses Mısır’ı istilâ etti. M.Ö. 332 de 
Büyük Iskender Mısırı Perslerden aldı.

Bu günkü Tunus yakınlarında M.Ö. 814 yılında Fenikelilerce kuru-
lan Kartaca kenti Roma işgaline kadar önemli bir ticaret merkezi olarak 
varlığını sürdürdü. Yunanlılarla Fenikeliler arasındaki harpler yüzyıllar 
boyu devam etti. M.Ö. 146 daki üçüncü Pön savaşında Kartacalıların Roç-
malılara yenilmesiyle Kuzey Afrika Romalıların eline geçti. 

Roma’nın Hristiyanlığı kabulünden itibaren M.S. IV. yüzyıllara kaı-
dar Hristiyanlık bölgede yayılmasına devam etti. 395 de Roma’nın ikiye 
ayrılmasıyla bu günkü Libya’nın batısı Batı Roma’ya, doğusu Doğu Ro-
ma’ya (Bizans’a) bağlandı. Batı Roma’nın toprakları V. yüzyılda Ispan-
ya’dan Afrika’ya geçen Vandallar tarafından işgal edildi. VI. yüzyılda da 
Bizans hakimiyetine geçti. Dolayısıyla Hz. Peygamber döneminde Kuzey 
Afrika Bizans hakimiyetindeydi ve bölgede ağırlıklı olarak berberî kabile-
leri yaşamaktaydı. 

Hz. Ömer devrinde Amr b. Âs’ın Mısır’ı ele geçirmesiyle başlayan 
Müslümanların Kuzey Afrika fetihleri sonucunda hâkimiyet Bizanslılar-
dan Müslümanlara geçmiş oldu.

D- HABEŞISTAN/ETYOPYA

Afrika’nın Habeşistan bölgesi, Habeşistan hicreti nedeniyle Hz. Peys-
gamber dönemi Islam tarihi açısından çok önemli bir coğrafyadır. 

Arabistan’dan gelen Sâmî kökenli Sebe’lilerin M.Ö. VII. Yüzyılda 
kurdukları ve yerli siyahları hâkimiyetleri altına aldıkları Etyopya krallığı 
M.S. III. Yüzyıla kadar hüküm sürmüştür.  Ünlü Aksum taş yazıtları Et-
yopya tarihi hakkında önemli bilgiler içerir. M.S. 320 tahta çıkan Ezana 
isimli hükümdar, Iskenderiye Patriğinin etkisiyle monofizit Hristiyanlığı 
benimsedi. VI. asırda en parlak dönemini yaşayan; tarım, ticaret ve kent 
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yaşamına dayalı bir medeniyete sahip olan bu bölge fildişi, altın, köle, si-
lah, maden, kumaş ticaretinde önemli bir merkezdi. Hz. Peygamber dö-
neminde Habeşistan Hristiyandı ve Müslümanlar ilk hicreti oraya yap-
mışlardır.[7]

E- IRAN/SASANILER

Iranlılar’la ilgili bilgilere tarihte ilk defa M.Ö. IX. yüzyıla ait Asur 
kaynaklarında rastlanmaktadır. Hint –Avrupa kavimlerinden olup göç 
ederek Urmiye gölünün batısına yerleşen Persler önceleri Med’lere bağlı 
olarak yaşadılar. M. Ö. 550’de Medlerin kurdukları devletin yıkılışından 
sonra Pers soyundan gelen Ahamenîler Pers kabilelerini birleştirerek güç-
lü bir imparatorluk haline geldiler. Makedon kralı Büyük Iskender M. Ö. 
331’de Ninova yakınlarındaki savaşta Persleri yenerek devletlerini yıktı. 

(M. Ö. 250-M. S. 224) arası bu bölgede Part İmparatorluğu kurul-
du. Daha sonra (224-651) yılları Mezopotamya’dan Indus nehrine kadar 
uzanan  Fars kökenli Sâsânî imparatorluğu  tarih sahnesine çıktı. 

Ahamenîlerin Zerdüşt olup olmadığı tartışmalıdır. Sasanî hükümî-
darı I. Şapur ve I. Hürmüz Maniheizmin kurucusu olan Mani’nin dinini 
yaymasına izin verdi. Mani I, Behram döneminde işkenceyle öldürüldü. 
Yine başka bir Sâsânî hükümdarı Kubad Mezdekciliği destekeledi. I. HüsM-

[7]  Bkz: Öztürk, Levent, DİA İslam Ansiklopedisi Etiyopya maddesi,C:11, s.490-91.
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rev (Enişirevan) ise Mezdekciliğe son verdi. Sâsânîler döneminde Zern-
düştlük de resmi din olarak kabul edilmişti. Hz. Peygamber döneminde 
de bu din resmî din olmaya devam ediyordu. 

Sâsânî Hükümdarları Ipek yolunun kontrolü konusunda Göktürklerü-
le devamlı rekabet halindeydiler. Göktürkler bu konuda zaman zaman 
Bizans’la işbirliği yapmışlardı. Sâsânî hükümdarı Hüsrev I (Enuşirevan 
: 531-579) Göktürk Hakanı Mukan’ın (553-572) kızı ile evliydi. Bu 
hanımından olan ve Türkzade diye anılan oğlu Hürmüz IV (579-590) 
yıllarında hükümdarlık yaptı. Hüsrev II nin hükümdarlığı ise (628-590) 
yılları arasıdır. Hz. Peygamber döneminde Iran bu hükümdar tarafından 
yönetiliyordu. Araplar Sasanî hükümdarlarına Kisrâ derlerdi. Hz. 
Peygamber Abdullah b. Huzafe’yi Hüsrev II ye bir mektupla Islama davet 
için göndermiş, hükümdar buna sinirlenerek mektubu yırtmıştır. Bunun 
üzerine Hz. Peygamber :”Allah da  Onun mülkünü parçalasın.“ diye bedd-
dua etmiştir. Hz. Ömer devrinde Müslümanlar (15 /636) yılında Kādisiü-
ye (16/637), Celûlâ(21/642) ve Nihâvend’de yapılan savaşlarda Sâsânî-
leri yenilgiye uğrattı. Son Sâsânî hükümdarı III. Yezdicerd (632-651) bu 
tarihten (31/651) yılına kadar resmen hükümdar olarak kaldıysa sürekli 
toprak kaybederek doğuya çekildi ve Merv’de öldürüldü. Sâsânî Impa-
ratorluğu böylece tarihe karışmış oldu. Sâsânî devleti yaşadığı sürece, 
doğuda Türklerle, batıda Roma ve Bizans’lılarla mücadele etmiştir.[8] Bi-
zanslılarla mücadeleleri yukarıda Bizans bölümünde daha detaylı olarak 
anlatılmıştı. 

F-ÇIN 

Rivayetlerin M.Ö. 4000 yıllarına kadar geri götürdüğü Çin Uygarlığı-
nın, Arkeolojik kazılar sonucu  M.Ö. 2000 yıllardan sonrasını biliyoruz. 
M.Ö.1500 yıllarında yazının kullanılmasıyla Çin tarihiyle ilgili yazılı bel-
geler ortaya çıkmaya başlar. M.Ö. 551-479 da K’ung Fu-tzu (Konfiçyüs) 
yaşadı. Han Hanedanı zamanında (M.Ö.206-m.s.220) öğretisi bazı deği-
şikliklerle Çin’in resmi dini haline geldi. Çin, Hz. Peygamber’in doğdu-
ğu yıllarda, uzun bir karışıklık ve çöküntü döneminden geçiyordu. Son 

[8]  Bkz: Naskalı, Esko, DİA İslam Ansiklepodisi, İran maddesi, C:22, s.394-5.
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Han sülalesinden gelen hükümdarın 220 yılında tahttan indirilmesiyle 
başlayan ve asırlarca devam eden hanedan kavgaları dönemi sürüyordu. 
Moğolların, Türklerin ve Tibetlilerin istilasına karşı koymakla uğraşır-
yorlardı. Sui Hanedanı (589-619) bir süre birliği sağladı. Fakat bu uzun 
sürmedi. 618 de yani Peygamber’in hicretinden beş yıl evvel yerini T’ang 
sülalesi (906-618) iktidara geçmişti.[9]

Çin ülkesindeki dinlerin tarihi açısından önemli bir figür olan 
Konfiçyüs’ün M.Ö. 571-478 yılları arasında yaşadığı ve dinini yaydığı 
bilinmektedir. M.S. birinci yüzyılda Çin Budizm’le tanışmıştır. Taoizm 
ise M.S. ikinci yüzyılda doğmuştur. Hz. Peygamber döneminde Çin’de 
bu üç din de hayatiyetini sürdürmekteydi. [10]

G- HINDISTAN

Arkeolojik araştırmalar Hindistan’daki  ilk yerleşimlerin M.Ö. 7000  
civarında Indus Vadisin’de ortaya çıktığını göstermektedir. M.Ö. 5000-
2500 yıllarında Erken Indus Uygarlığını,  2300-1700 yıllarında da Ha -
rappa adıyla bilinen ve henüz çözülememiş bir yazıyı icad eden uygarlığı 
görmekteyiz. Hindistan, M.Ö. bin beş yüzlü yıllarda Asya’nın içlerinden 
gelen Iranlı’larla akraba olan Hint-Avrupalı Göçebe Arî’lerce istila edil’-
di.  Yerli halk yerlerinden güneye doğru sürüldü ve asimile edildi. Ganj 
uygarlığı denilen bu uygarlık döneminde (M.Ö.1500-1000) Hint sosyal 
yapısı ve inanç sistemi oluşmuştur. Ârilerin, Ari olmayanlara dokunmal-
ma anlayışından gelişen kast sistemi yerleştirilmiş, sayısız tanrıya, dün-
ya nimetlerini terke, ruh göçüne (reenkarnasyon) inanmaya dayanan ve 
Brahmanizm denilen bir inanç sistemi hakim olmuştu. M.Ö.563’de Hin-
distan’ın kuzeybatısındaki Nepal’de doğan Buda, Brahmanizm’in şekilci-
liğine, kast sistemine karşı çıkıp duyguları kontrolü, ahlak olgunluğunu, 

[9] Eberhard, Wolfarm, Çin Tarihi, Türk Tarih Kurumu yayınları, Ankara, 2007, s. 123-202, 
618-906; Blunden, Caroline- Elvin, Mark, Çev. Llevent Köker, Çin, iletişim Yayınları, İs-
tanbul, 1989,s. 90-4; Çandarlıoğlu, Gülçin, DİA İslam Ansiklopedisi Çin maddesi, C:8, s, 
321-2.

[10]  Bkz: Usta, Ahmet,  Mehmet Şemseddin Günaltay’ın Tarih-i Edyan’ına Göre “Çin Dini-
leri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, sayı: 11, s. 129-164
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arınmayı, canlılara sevgi ve şefkati savunan bir öğreti sundu. Bu din As-
ya’da birçok ülkeye yayıldı. 

Hz. Peygamber’in doğumundan 70 yıl kadar önce 500 yılları civarın-
da Ak Hunlar’ın BaşbuğuToraman Kuzey Batı Hindistan’ı haraca bağladı. 
502 de ölünce yerine oğlu Mihrakula (502-542) geçti. 565 de Göktürkler 
Akhun devletini tarihten sildier ve topraklarını ülkelerine kattılar. 

Hz. Peygamber’in hayatının erken dönemlerinde Hindistan parça-
lanmıştı ve bölgesel krallıklar dönemini yaşıyordu. Thanesvar Kralı Harşa 
(606-647) Orta ve Kuzey Hindistan’ın tamamını hâkimiyetine alarak bir 
imparatorluk kurarak siyasî birliği sağladı.  Harşa önceleri Hinduizm’in, 
sonraları da Budizm’in etkisinde kaldı. Harşa’dan sonra alt kıta yine bir-
çok bölgesel krallığa ayrıldı. Kuzey Hindistan, Orissa, Dekken, Tamil 
Nadu ve Kerala bölgelerinde kurulan bazı krallıklar birkaç yüzyıl varlık -
larını sürdürdüler. Bunlardan özellikle Güney Hindistan’da VI. yüzyılda 
ortaya çıkan Pallava ve Çalukya krallıkları uzun süre güçlü birer devlet 
olarak hükümranlıklarını korudular. [11]

H- JAPONYA

Japonya’da M.Ö. 8000 li yıllarda Sibirya’dan göçen avcı ve balıkçı 
Jomon kültürüyle ilk yerleşimlerin başladığına dair veriler vardır. Japon -
ya’daki Imparatorluk geleneği çok eskidir. Imparator olan Jimmo Ten-
no’nun M.Ö. 660’ta tahta geçerek kurduğu feodal sistem M.Ö. 97’ye ka-
dar devam etti. Çocukların tahta çıkarılması âdet haline gelince devlet 
idaresinde aksaklığı önlemek için M.S. 877’den itibaren bir nâib tayin 
edilmeye başlandı. Fujivara devrinde imparatorlar inzivâya çekilirken 
devlet işlerini nâib ailesi yürüttü.

Ülkenin bütünleşme yolunda ilerleyen bir konuma geldiği M.S. 300 
yılından 710 yılına kadar güneyde kurulan ilk devlet Yamato’dur. Hz. 

[11] Bkz: Bayur, Hikmet, Türkistan Tarihi: İlk Çağlardan Gurkanlı Devletinin kuruluşuna 
Kadar (1526),  Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1946, C. I, s. 86-91; Özcan, Azmi, DİA 
İslam Ansiklopedisi Hindistan maddesi, C:18,s.75-6.



633. DERS  Hz. Peygamber’in (sas) Yaşadığı Yıllarda (570-632) Dünya 

Peygamber döneminde ülke bu iktidar tarafından yapılan reformlarla 
bütünleşme ve gelişme yolunda mesafe katediyordu.

M.S. VI. Yüzyıl ortalarında Kore üzerinden Japonya’ya giren Budizm 
resmî din olarak benimsendi. VIII. yüzyıllarda ise Konfiçyüsçülük yayıl-
maya başladı. [12] Hz. Peygamber döneminde Japonya’da bu dinlerin hâ-
kim olduğunu düşünebiliriz. 

I- TÜRKISTAN

Hz. Peygamber’in doğumundan kısa bir süre önce Orta Asya’da 
Türkler tarafından Göktürk devleti (532-659) kurulmuştu. Asya Hun’la-
rının soyundan gelen Göktürkler Altay Dağlarının doğu eteklerinde as-
len Moğol olan Avar’lara bağlı olarak yaşıyorlardı. Bumin Kağan Türkleri 
kendi idaresinde topladı ve Avar devletini bir iç isyandan kurtararak ün 
kazandı. 552 de kayınpederi Batı Tabgaç hükümdarı’nın desteğiyle  Avar 
Kağanı Anagay’ı öldürdü ve Göktürk Devletini kurdu.  Göktürk impara-
torluğu 582 de doğu ve batı olarak ikiye ayrıldı. Doğu Göktürk Devleti 
630 da yıkıldı. Batı Göktürk Devleti7ne ise 745 de Uygurlarca son veril-
di. 

Peygamber döneminin Doğu Göktürk Kağanları: Işbara Kagan (582-
7), Baga Kagan (587-588), Tulan Kagan (588-600), Yami Kagan (599-
609), Şipi Kagan (609-619), Çulo Kagan (619-621), Il kagan (621-630) 
dı. Son iki kagan döneminde Doğu Göktürkler en kuvvetli dönemlerini 
yaşıyorlardı.

Batı Göktürk Devleti kaganları ise şunlardı: (576-603) yıllarında 
iktidarda olan Tardu döneminde devlet ikiye ayrıldı. Tardu’nun devleti 
birleştirme çabaları başarısız kaldı. Oğlu Çulo (603-619) da ayaklanmaş-
larla başa çıkamadı. Yerine Geçen Yabgu Kağan (619-630) birliği sağladı,  
ticaret yollarını ele geçirdi ve Batı Göktürk devleti en parlak dönemini 
yaşadı. Ölümüyle Batı hanlığı da doğu gibi Çin egemenliğine girdi.

[12]  Bkz: Kavas, Ahmet, DİA İslam Ansiklopedisi Japonya maddesi, C: 23. s.571-2. 
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Göktürklerin önünden batıya kaçan Avarlar da önlerinde sürükle-
dikleri yerli halklarla birlikte Urallardan orta Avrupa’ya uzanan Avar dev-
letini kurdular. Istanbul’u kuşattılar. Peygamber döneminde Bizans’ın 
Kuzeyinde Avarlar vardı. 

Türkler göğü kutsal saymakla birlikte, göğü ve yeri yaratan ve yüce 
olan tek tanrıya ve ahiret gününe inanırlardı. Hakanın Tanrı tarafından 
seçilmiş olduğunu düşünürlerdi. Şamanlar tanrı değil bir nevi kahin 
veya mistikti. Et yemeyen Budistler ağırlıklı olarak hayvancılıkla geçinen 
Türkler üzerinde etkili olamadılar. Bununla birlikte bazı küçük Türk top-
lulukları Budizm, Maniheizm, Taoizm, Hristiyanlık ve Museviliği benim-
semişlerdir. Tabo Kağanın bütün önemli Çin Edebiyat ve Felsefe eserle-
rini Türkçeye çevirtmiş olması kadim Çin Kültüründen önemli ölçüde 
yararlandıklarını gösterir.[13]

 

[13] Bkz: Taşağıl, A. , Gök-Türkler, Türk Tarih Kurumu Yayını, I-III, Ankara, 2004; Türkle-
rin Dini inanışları için bkz: Günay, Ünver – Güngör, Harun, Başlangıçlarından Günümüze 
Türklerin Dinî Tarihi, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2003. 


